










بسم اهلل الرحمن الرحيم

ــن  ــه وم ــه وصحب ــول اهلل، وىلع آل ــام ىلع رس ــاة والس ــد هلل، والص الحم
وااله، أمــا بعــد: 

فــإن مــن نعــم اهلل تعالــى ىلع أبنــاء دولــة اإلمــارات أن هيــأ لهــم أســباب 
الوحــدة واالتحــاد، ووفقهــم إلــى تجســيد ذلــك يف دولــة قويــة مزدهــرة، تجتمــع 
ــكة  ــوب، مستمس ــا القل ــى فيه ــوف، وتتاق ــا الصف ــد فيه ــة، وتتوح ــا الكلم فيه
بتعاليــم الديــن الحنيــف، متحليــة بوســطيته الناصعــة، معتــزة بمســيرة األجــداد 
الذيــن لــم يألــوا جهــدا فيمــا فيــه خيــر األجيــال التــي جــاءت مــن بعدهــم، لتصبــح 
أمانــي وتطلعــات األمــس واقعــا مشــرقا مشــهودا اليــوم، تتجلــى فيــه صــورة مــن 
أجمــل صــور االجتمــاع واالئتــاف، وتتســارع يف جنباتــه معالــم التطــور واالزدهــار 
ىلع قــدم وســاق، يف منظومــة فريــدة جمعــت بيــن األصالــة واملعاصــرة، وســعت 
لتغــدو شــجرة باســقة تضــرب بجذورهــا الصلبــة يف أطنــاب األرض وتعلــو بفروعهــا 

الفارهــة آفــاق الســماء.

ــا  ــن أبنائه ــتدعي م ــة، تس ــة عظيم ــارات نعم ــة اإلم ــاد دول ــة اتح إن نعم
ــة  ــذه النعم ــة ىلع ه ــم املحافظ ــتوجب عليه ــك، وتس ــباب ذل ــوف ىلع أس الوق

ــس. ــي والنفي بالغال

للقــرآن  الخيمــة  رأس  مؤسســة  تتشــرف  الجانــب  هــذا  يف  وإســهاما 
الكريــم وعلومــه بــأن تضــع بيــن أيــدي القــراء الكــرام هــذا اإلصــدار الــذي يتنــاول 
أســباب وحــدة دولــة اإلمــارات وواجــب املحافظــة عليهــا، متمنيــن للجميــع حســن 

ــداد. ــق والس ــتفادة ودوام التوفي االس

                          صقر بن خالد بن حميد القاســمي
رئيس مجلس إدارة مؤسســة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه



• جهود وأسباب: 	

ــبابا  ــب أس ــازات يتطل ــق اإلنج ــول أن تحقي ــة العق ــوم يف بداه ــن املعل م
ووســائل، والعقــاء الراشــدون هــم الذيــن يبذلــون األســباب املثلــى يف تحقيــق 
ــارة  ــن وعم ــة الدي ــات يف خدم ــات واإلمكان رون الطاق ــخِّ ــد، ويس ــع ومفي كل ناف

األرض.

• من أسباب وحدة دولة اإلمارات:	

لقــد هيــأ اهلل تعالــى ألهــل هــذا البلــد الكريــم مقومــات الوحــدة وأســبابها، 
حتــى قــام صــرح االتحــاد شــامخا قويــا، وآتــى ثمــاره اليانعــة.

فمن هذه األســباب التي ساهمت يف وحدة دولة اإلمارات:

1. وحدة العقيدة اإلسامية ووسطيتها.

كانــت وحــدة العقيــدة اإلســامية املنطلــق األول يف إقامــة صــرح االتحــاد، 
باعتبارهــا الوثــاق األقــوى الــذي يربــط بيــن أبنــاء هــذا الوطــن، وباعتبــار تعاليــم 
اإلســام لهــا الصــدارة والحمايــة، وهــي املرتكــز يف تنظيــم العاقــات ىلع 
مســتوى الفــرد والجماعــة، والطريــق املوصــل إلــى القمــة، بمــا تضمنتــه مــن حــث 

ــة الزاهــرة. ــاء الحضــارة وإقامــة املدني ــم والعمــل وبن ىلع العل

وباعتبــار العقيــدة اإلســامية هــي عقيــدة الوســطية واالعتدال التــي تدعو 
إلــى الوحــدة واالعتصــام، وتوطيــد العاقــة بيــن الحاكــم واملحكــوم، وتنهــى عــن 
ــخ قيــم الســام واالســتقرار والتعايــش الســلمي والتواصــل  الفرقــة والنــزاع، وترسِّ

اإليجابــي والســماحة يف املجتمــع.

ــت  ــي تخرج ــى الت ــة األول ــة باملدرس ــامية مرتبط ــدة اإلس ــار العقي وباعتب
ىلع يــد النبــي محمــد صلــى اهلل عليــه وســلم، واملتمثلــة يف صحابتــه األجــاء 
رضــوان اهلل عليهــم، ومرتبطــة بحملــة العلــم الذيــن رســخوا قيــم الوحــدة والوئــام، 
وأنــاروا الحضــارة اإلســامية بعلومهــم الغزيــرة، وىلع رأســهم األئمــة األربعــة أبــو 
ــو إرث  ــا، فه ــم اهلل جميع ــل رحمه ــن حنب ــد ب ــافعي وأحم ــك والش ــة ومال حنيف
ــة  ــدة متين ــاء وح ــم لبن ــاد يف حاضره ــو االتح ــه مؤسس ــتند إلي ــد اس ــم ممت عظي

شــامخة أصبحــت محــا لضــرب املثــل يف تاحمهــا وتماســكها.



ــب اهلل  ــة طي ــس الدول ــان مؤس ــلطان آل نهي ــن س ــد ب ــيخ زاي ــول الش يق
ثراه:»نحــن أمــة عربيــة مســلمة، وأعطانــا اهلل الهبــة الكبيــرة التــي مــنَّ بهــا علينــا 
ــد  ــة ىلع التقالي ــن املحافظ ــا م ــد لن ــة، وال ب ــى القم ــا إل ــام، ووصلن ــي اإلس وه

اإلســامية حتــى نصــل إلــى مــا وصــل إليــه أجدادنــا«)1(.

ــط  ــا رب ــف، دائم ــا تكات ــوة ب ــوا للق ــم يصل ــافنا ل ــه اهلل:»أس ــول رحم ويق
ــدة«)2(. ــوة واح ــم ق ــذي جعله ــف ال ــن الحني ــم الدي بينه

زايــد طيــب اهلل  الشــيخ  يقــول  العظيمــة  لهــذه املعانــي  وتحقيقــا 
ثــراه:»كان أول املرتكــزات اتخــاذ وحــدة العقيــدة نهجــا لحياتنــا ومنهاجــا نقتبــس 
مــن هديــه، فليــس يف الدنيــا مــا هــو أعــّز وأكــرم مــن وثــاق اإلســام بيــن أبنــاء 

ــد«)3(. ــن الواح الوط

ــن  ــك بالدي ــدة والتمس ــدة العقي ــه اهلل وح ــد رحم ــيخ زاي ــر الش ــد اعتب وق
ــها. ــدة وحارس ــاط الوح ــو رب ــف ه ــامي الحني اإلس

يقــول الشــيخ زايــد طيــب اهلل ثــراه:»ال يمكــن أن ننســى تاريخنــا الطويــل 
ــاط هــذه الوحــدة  ــا اإلســامي رب ــل كل شــيء وبعــده دينن ــا وقب ــا وأمجادن ولغتن

ــها«)4(. وحارس

2. التمســك بما أمر به الدين من الوحدة والتآلف.

كانــت تعاليــم الديــن اإلســامي الحنيــف حاضــرة يف قلــوب ووجــدان 
مؤسســي االتحــاد، يســتلهمون منهــا الحث ىلع لم الشــمل ووحدة الصف؛اســتجابة 
ــن  ــى ع ــدة، وينه ــاع والوح ــام واالجتم ــر باالعتص ــام يأم ــة، فاإلس ــر الرباني لألوام

ــاف. ــتت واالخت ــرق والتش التف

يقــول الشــيخ زايــد طيــب اهلل ثــراه:»إن تعاليــم ديننــا الحنيــف تدعونــا إلــى 
الوحــدة، وهنــاك آيــات كثيــرة تدعونــا إلــى االتحــاد، وهنــاك آيــات كثيــرة تنبــذ الفرقــة 

وتؤكــد ضــرورة التضامــن؛ ألن التضامــن والوحــدة همــا الســبيل إلــى النصــر«)5(.

)1( )الفرائد من أقوال زايد( )128/3(.

)2( )الفرائد من أقوال زايد( )114/4(.

)3( )الفرائد من أقوال زايد( )359/1(.

)4( )الفرائد من أقوال زايد( )376/1(.

)5( )الفرائد من أقوال زايد( )155/2(.



ــان  ــم عجم ــه اهلل حاك ــي رحم ــد النعيم ــن حمي ــد ب ــيخ راش ــول الش ويق
ــه كل  ــك ب ــا نتمس ــك فإنن ــوة، ولذل ــاد ق ــاد:»إن االتح ــادة االتح ــد ق ــابق وأح الس
ــره  ــال، ونعتب ــكل غ ــبيله ب ــي يف س ــتعداد ألن نضح ــم االس ــك وىلع أت التمس
ــارات  ــة اإلم ــاء دول ــا ألبن ــده جميع ــذي ننش ــتقبل ال ــى املس ــد إل ــا الوحي طريقن
ــل:  ــز وج ــول اهلل ع ــع ق ــا نتب ــان باتحادن ــذا اإليم ــن به ــدة، ونح ــة املتح العربي

.)7(»)6(واعتصمــوا بحبــل اهلل جميًعــا وال تفّرقــوا

3. القيادة الرشيدة الحكيمة.

ــأ اهلل ســبحانه ألهــل هــذه البــاد قيــادة رشــيدة وقــادة أوفيــاء تفانــوا  هيَّ
يف بــذل األســباب املوصلــة إلــى الوحــدة والتاحــم، وســهروا مــن أجــل تحقيــق 
ــوال  ــس 14 ش ــوم الخمي ــبحانه يف ي ــى أن أذن اهلل س ــود، إل ــم املنش ــذا الحل ه
ســنة 1391 هـــ املوافــق لـــ2 ديســمبر ســنة 1971م ببــزوغ فجــر االتحــاد الــذي ســطع 
ــجرة  ــدا ش ــى غ ــار حت ــو واالزده ــتمر يف النم ــن، واس ــذا الوط ــاء ه ــوره يف أرج ن

ــة الجــذور وارفــة الظــال وافــرة الثمــار باســقة الفــروع واألغصــان. قوي

ــاد  ــاء االتح ــة لبن ــح العام ــب املصال ــاد تغلي ــادة االتح ــزات ق ــن ممي وكان م
ــك. ــول دون ذل ــا يح ــن كل م ــد ع والبع

ــذات  ــكار ال ــى إن ــو إل ــا يدع ــراه:»إن دينن ــب اهلل ث ــد طي ــيخ زاي ــول الش يق
وتغليــب مصلحــة الجماعــة ىلع مصلحــة أي فــرد، وإلــى تضامــن جميــع الســلطات 
وتضافــر كل الجهــود املخلصــة مــن أجــل تحقيــق الخيــر ودفــع الشــر ودرء املفاســد 

وتأميــن مســتقبل األجيــال القادمــة مــن بعدنــا«)8(.

4. اتخاذ الخطط املحكمة واســتثمار الواقع.

مــن العوامــل التــي ســاعدت ىلع قيــام االتحــاد حســن اتخــاذ األســباب ووضــع 
ــاد  ــام االتح ــارات لقي ــادة اإلم ــل ق ــن قب ــة م ــة واملتدرج ــة واملتأني ــط املحكم الخط
ــر  ــدأ األم ــهولة، فب ــر وس ــاز يف يس ــق اإلنج ــع لتحقي ــتثمار الواق ــه، واس ــوض ب والنه
باتحــاٍد بيــن أبــو ظبــي ودبــي اللتيــن كانتــا تنتميــان إلــى تجمــع واحــد وهــو تجمــع 
بنــي يــاس، ليكــون هــذا االتفــاق التاريخــي بيــن الشــيخ زايــد والشــيخ راشــد رحمهمــا 

اهلل هــو البنيــة الهيكليــة لقيــام اتحــاد شــامل تقــوم عليــه اإلمــارات األخــرى)9(. 

)6( ]آل عمران: 103[.

)7( )وثائق دولة اإلمارات العربية املتحدة عام 1974( ص86.

)8( )الفرائد من أقوال زايد()101/1(.

)9( )أبو ظيب توحيد اإلمارة وقيام االحتاد( ص319 و)بقوة االحتاد(ص212.



5. التفــاف املجتمع اإلماراتي حول قيادته الحكيمة.

كان لتمتــع شــعب اإلمــارات بالوعــي الكبيــر والتفافــه حــول قيادتــه 
الحكيمــة لتحقيــق التطلعــات الوحدويــة واآلمــال التنمويــة األثــر البالــغ يف 

تســريع عجلــة االتحــاد وإنجــاح مســيرته.

يقــول الشــيخ زايــد طيــب اهلل ثــراه: »إن أبنــاء املنطقــة تعلقــوا باالتحــاد 
ــم  ــاره، وازدادت محبته ــوا ثم ــل أن يجن ــه قب ــادوا ب ــوه ون ــوه، وأحب ــل أن يلمس قب
لــه وإيمانهــم بــه بعــد أن رأوا بأعينهــم اإلنجــازات يف طــول البــاد وعرضهــا«)10(.

ــن  ــم أم القيوي ــه اهلل حاك ــا رحم ــد املع ــن أحم ــد ب ــيخ راش ــول الش ويق
الســابق: »لقــد كان وعــي شــعب دولتنــا الفتيــة والتفافــه حــول قيادتــه الحكيمــة 
ــة  ــد مــن تماســك املســيرة االتحادي ــت تغــذي وتنمــي وتزي ــاة التــي ظل هــو القن
منــذ مولدهــا وحتــى اآلن، كمــا ظــل هــذا الوعــي يدفــع بهــذه املســيرة ويف كل 

ــذ قيامهــا نحــو العمــل الجــاد والنهضــة الشــاملة«)11(. ــوم من ي

ــل  ــه اهلل والعم ــد رحم ــيخ زاي ــد الش ــيرة يف ي ــة املس ــد راي 6. توحي
ــراء. ــه الخض ــت مظلت تح

كان مــن أهــم العوامــل التــي ســاعدت ىلع نجــاح االتحــاد: وحــدة القيــادة 
والعمــل تحــت مظلــة رئيــس واحــد هــو مؤســس الدولــة الشــيخ زايــد بــن ســلطان 
ــر  آل نهيــان رحمــه اهلل، فقــد كان الشــيخ زايــد رحمــه اهلل موضــع احتــرام وتقدي
مــن قبــل الجميــع، وكانــت سياســته رحمــه اهلل قائمــة ىلع الجهــود التكامليــة 
والعمــل بــروح الفريــق الواحــد وىلع الجــد واالجتهــاد والعمــل الــدؤوب دون كلــل 

أو ملــل.

يقــول الشــيخ صقــر بــن محمــد القاســمي رحمــه اهلل حاكــم رأس الخيمــة 
ــه كل  ــز ب ــن نعت ــر، ونح ــا األكب ــو أخون ــد ه ــاد:»إن زاي ــادة االتح ــد ق ــابق وأح الس

ــرة«)12(. ــيرته الظاف ــم مس ــاد ودع ــر االتح ــه لخي ــدر كل مبادرات ــزاز، ونق االعت

ويقــول الشــيخ محمــد بــن حمــد الشــرقي حاكــم الفجيــرة الســابق وأحــد 
قــادة االتحــاد:»إن األفــراح التــي تعــم الفجيــرة اآلن بمناســبة زيــارة ســمو الشــيخ 
زايــد مــا هــي إال ترجمــة صادقــة عــن املــودة واملحبــة التــي نكنهــا جميعــا لرئيس 

)10()الفرائد من أقوال زايد( )37/2(.

)11( )وثائق دولة اإلمارات العربية املتحدة عام 1983( ص430.

)12( )وثائق دولة اإلمارات العربية املتحدة عام 1974( ص127.



لجميــع  آمــال  مــن  وســيحققه  حققــه  بمــا  التــام  وإيماننــا  االتحــاد 
.)13 املواطنيــن«)

ــات املتينة بين املجتمع اإلماراتي حكاما ومحكومين. 7. الصِّ

ــة  ــات املتين ــود الصِّ ــاد: وج ــام االتح لت قي ــهَّ ــي س ــل الت ــن العوام كان م
ــرة  ــل فك ــا جع ــن، مم ــا ومحكومي ــي حكام ــع اإلمارات ــن املجتم ــى بي ــر القرب وأواص

ــع. ــد الجمي ــوال عن ــاد مقب ــام االتح قي

ــة  ــذ اللحظ ــوال من ــاد مقب ــراه:»كان االتح ــب اهلل ث ــد طي ــيخ زاي ــول الش يق
األولــى التــي طرحــت فيهــا فكرتــه، فالعائلــة الواحــدة ينتشــر أفرادهــا يف أكثــر 
مــن إمــارة مــن إمــارات االتحــاد، ولــم يكــن قبــول الشــعب فكــرة االتحــاد نابعــا مــن 
مصالــح ماديــة، بــل كان نابعــا يف املقــام األول مــن رغبــة املواطنيــن يف زيــادة 
أواصــر القربــى بينهــم، ومــن قناعتهــم الصادقــة بأنهــم أهــل، والبــد أن يجتمعــوا 

تحــت لــواء واحــد«)14(.

8. التاريخ املشــترك والسيرة املشرقة لألساف واألجداد.

لقــد كان للتاريــخ املشــترك الــذي يجمــع بيــن أبنــاء اإلمــارات الــدور البالــغ 
يف اجتمــاع كلمتهــم ووحــدة صفهــم، فهــو تاريــخ وحــدوي مشــرق، ولذلــك كان 
ــد  ــداد أح ــاف واألج ــه األس ــذي كان علي ــد ال ــادة واملج ــتعادة الري ــعي الس الس
ــل  ــك الجي ــاد ذل ــم أحف ــوم ه ــاء الي ــاد، فأبن ــاح االتح ــة يف نج ــات الرئيس املقوم
الــذي حمــل مشــاعل النــور، وتبــوأ الريــادة والصــدارة، بفضــل التكاتــف واالجتمــاع.

يقــول الشــيخ زايــد طيــب اهلل ثــراه:»إن إيماننــا باالتحــاد ينبــع مــن تاريخنــا 
العربــي واإلســامي، فقــد وحــد اإلســاُم العــرَب، وجمــع شــملهم، وصنــع منهــم 
قــوة واحــدة اســتطاعت أن تفتــح القلــوب والعقــول بنــور اإليمــان واملعرفــة، وأن 
ُتهــدي إلــى العالــم كلــه حضــارة رائــدة مــا زالــت اإلنســانية تجنــي ثمارهــا حتــى 

اآلن«)15(.

ويقــول رحمــه اهلل:»إن األمــة التــي حملــت رســالة الهــدى للبشــرية انطلــق 
رجالهــا ودعاتهــا مــن هــذه املنطقــة، ومــا أجيــال اليــوم إاّل أحفــاد ذلــك الجيــل 

)13( )وثائق دولة اإلمارات العربية املتحدة عام 1974( ص111.

)14()الفرائد من أقوال زايد( )116/3(.

)15( )الفرائد من أقوال زايد( )98/1(.



العظيم الذي ســطر صفحات مشرقة يف التاريخ اإلنساني«)16(.

9. القناعــة التامة بضرورة االتحاد وثمراته.

لــم يكــن االتحــاد يف نظــر قــادة هــذا الوطــن وشــعبه هدفــا ثانويا، بــل كان 
ضــرورة ملحــة لارتقــاء، وســبيا وحيــدا ملواجهــة التحديــات واألخطــار، فاالتحــاد 
ــار،  ــع واالنكس ــف والتراج ــبب للضع ــة س ــار، والفرق ــة واالزده ــوة واملنع ــبب للق س
واالتحــاد هــو الوســيلة املثلــى لتوفيــر الحيــاة الكريمــة وتحقيــق الســعادة للجميع.

يقــول الشــيخ زايــد طيــب اهلل ثراه:»لقــد أدركنــا منــذ البدايــة أن االتحــاد 
هــو الســبيل لقوتنــا وتقدمنــا، وهــو الوســيلة إلســعاد املواطنيــن وتوفيــر الحيــاة 
ــن  ــك ال يمك ــا أن ذل ــا أدركن ــيئة اهلل، كم ــة بمش ــال القادم ــم ولألجي ــة له الكريم
ــي  ــم، تع ــة الدعائ ــدة األركان ثابت ــة وطي ــة اتحادي ــام دول ــل قي ــم إالَّ يف ظ أن يت
املاضــي بــكل عبــره وتعيــش الحاضــر بــكل مكتســباته وإشــراقاته، وتنطلــق نحــو 
ــا يف  ــام منهج ــن اإلس ــذ م ــانية، وتتخ ــارة اإلنس ــب الحض ــب رك ــتقبل يواك مس
سياســتها الداخليــة والخارجيــة لبنــاء الدولــة وترســيخ دعائمهــا، والوصــول إلــى 

ــا«)17(. ــع إليه ــدها ونتطل ــي ننش ــاة الت الحي

كمــا أن قــراءة املاضــي بعيــن البصيــرة بيَّنــت مــا يف الفرقــة والخــاف مــن 
األضــرار الجســيمة والســلبيات الكبــرى.

يقــول الشــيخ زايــد رحمــه اهلل:»إن التاريــخ علمنــا يف أخبــاره أن خيــر هــذه 
ــدة،  ــر والفائ ــا كّل الخي ــى منه ــي يرج ــا الت ــا ووحدته ــا يف ألفته ــة ومنعته األم

ويف فرقتهــا الضعــف األكيــد والضــرر لجميــع شــعوبها مــن دون اســتثناء«)18(.

• حماية االتحاد واجب شــرعي ومطلب وطني:	

لقــد أدت األســباب املذكــورة وغيرهــا إلــى قيــام دولــة االتحــاد وبــزوغ فجــره 
الســاطع؛ لينعــم الجميــع يف ظــل ذلــك بحيــاة كريمــة هانئــة ســعيدة، وهــو مــا 
يحتــم ىلع أبنــاء هــذا الوطــن املحافظــة ىلع هــذا االتحــاد العظيم، واالستمســاك 

بركائــزه ومقوماتــه، والعنايــة بأســباب ديمومتــه.

)16( )الفرائد من أقوال زايد( )304/1(.

)17( )الفرائد من أقوال زايد( )153/1(.

)18( )الفرائد من أقوال زايد( )376/1(.



يقــول الشــيخ زايــد طيــب اهلل ثــراه:»إن وحدتنــا هــي قوة لنــا، إن سياســتنا 
تقــوم ىلع تدعيــم ركائــز هــذه الوحــدة مهما بلغــت التضحيــات«)19(. 

ولذلــك نــصَّ دســتور الدولــة ىلع أنَّ »الدفــاع عــن االتحــاد فــرض مقــدس 
ــن«)20(. ىلع كل مواط

ــا،  ــا وعزه ــروه، وأدام مجده ــوء ومك ــن كل س ــارات م ــة اإلم ــظ اهلل دول حف
وأجــزل لقــادة االتحــاد ولــوالة أمورنــا جميعــا وىلع رأســهم رئيــس الدولــة صاحــب 
ــة،  ــة والرفع ــر واملثوب ــل األج ــه اهلل جزي ــد حفظ ــن زاي ــة ب ــيخ خليف ــمو الش الس

ــار. ــان واالزده ــن واألم ــا األم ــويف، وأدام علين ــا ال ــارك يف مجتمعن وب

)19()الفرائد من أقوال زايد( )105/3(.

)20()دستور دولة اإلمارات العربية املتحدة( املادة 43 .










